
 

 

 

BAB I  

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang Masalah 

Indonesia adalah negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) 

UUD NRI tahun 1945. Implikasi dari cita negara hukum yaitu seluruh penyelenggaraan 

kehidupan bernegara harus berlandaskan hukum, termasuk di dalamnya berkenaan 

dengan pengadaan barang dan jasa yang diselenggarakan oleh pemerintah melalui tender 

atau penunjukan secara langsung sebagai upaya memenuhi kebutuhan rakyat demi 

tercapainya kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan nasional, sebagaimana 

termaktub dalam Pembukaan UUD NRI tahun 1945.
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 Pengadaan barang/jasa pada 

hakikatnya adalah upaya pihak pengguna untuk mendapatkan atau mewujudkan 

barang/jasa yang dibutuhkannya, dengan menggunakan metode dan proses tertentu agar 

dicapai kesepakatan spesifikasi, harga, waktu, dan kesepakatan lainnya.
 
Pengadaan 

Barang/Jasa Pemerintah yang  efisien,  terbuka  dan  kompetitif  sangat dibutuhkan 

untuk ketersediaan  Barang/Jasa  yang terjangkau  serta berkualitas,  sehingga bisa 

berakibat pada kenaikan pelayanan publik. Dan agar memperhatikan Pengadaan 

Barang/Jasa yang sederhana, jelas dan mempunyai pandangan yang matang akan 

sesuatu serta memprediksi dari bermacam bagian sehingga bisa menguasai suatu 

permasalahan secara menyeluruh dan dapat menyelesaikannya dengan baik .   

Arahan mengenai tata cara Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dalam Peraturan  

Presiden ini dimohon bisa memajukan kapitalisasi yang mendukung iklim investasi yang 
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kondusif, ketepatan belanja Negara,dan kecepatan implementasi APBN/APBD.Ketentuan 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ini diarahkan untuk meningkatkan kinerja Pemerintah 

Daerah terhadap proyek/kegiatan yang pelaksanaannya dilakukan melalui skema 

pembiayaan bersama antara  Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah. 

Pengadaan barang/jasa pemerintah merupakan salah satu sarana untuk 

melaksanakan proses suatu proyek pemerintah dalam 1 (satu) tahun anggaran berjalan, 

artinya bagi pemerintah yang mendapatkan anggaran proyek pada tahun tersebut apabila 

tidak dilaksanakan sampai akhir tahun anggaran, maka anggaran tersebut dikembalikan 

ke negara. 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang efisien, terbuka dan kompetitif sangat 

diperlukan bagi ketersediaan Barang/Jasa yang terjangkau dan berkualitas. Sesuai dengan 

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 1 Pengadaan 

Barang/Jasa selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan 

Barang/Jasa oleh Kementrian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh 

APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima 

hasil pekerjaan.
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Pelaksanaan   good  governance   yang  terarah   dan  bertujuan   untuk  

memberikan pelayanan   terbaik  untuk  masyarakat   oleh  kalangan   Pemerintah   

Daerah, Pengadaan barang/jasa pemerintah diharapkan dapat dilaksanakan secara tepat 

dan terbuka sesuai prinsip persaingan sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan yang adil 

bagi semua pihak. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa mengacu pada prinsip-prinsip dan 

nilai moral yang baik. Tindakan yang harus ditampilkan dari semua pihak yang terlibat 
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pada proses pengadaan antara lain berupa saling menghormati, bertindak secara 

profesional, bukan saling mempengaruhi sebagaimana yang  di maksud yaitu tercela 

untuk kepentingan/keuntungan pribadi/kelompok, dan tidak melakukan praktek korupsi, 

kolusi dan nepotisme (KKN) secara sepihak atau bersama-sama.   

Guna memperoleh pelaksanaan yang efektif pada Pelaksanaan Pengadaan 

Barang/Jasa sebagaimana  tercantum  dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia 

Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 4, pengadaan barang/jasa  bertujuan untuk :
 
 

1. menghasilkan  barang/jasa  yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan,  diukur 

dari aspek kualitas, jumlah,  waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia; 

2. menaikkan penggunaan  produk dalam negeri; 

3. meluaskan  peran serta Usaha Mikro, Usaha Kecil, dan Usaha Menengah; 

4. meningkatkan peran pelaku usaha nasional; 

5. mendukung pelaksanaan  penelitian  dan pernanfaatan barang/jasa  hasil 

penelitian; 

6. rneningkatkan kesertaan industri kreatif; 

7. memajukan  pemerataan  ekonomi;  dan 

8. memajukan Pengadaan Berkelanjutan. 

Namun  seiring  dengan  berjalannya  waktu  ternyata  pelaksanaan   dari  

pengadaan barang  dan jasa  tersebut  dijumpai  adanya kendala  atau hambatan,  baik 

yang bersifat  teknis  maupun  non teknis.  Dan  salah  satu hambatan  dari 

pelaksanaan  program tersebut  berupa  mulai  dijumpainya  praktek  konspirasi yang  

dilakukan  baik  oleh penyedia barang  dan jasa  pemerintah  atau  bahkan  dilakukan  

oleh  aparat  pemerintah  itu  sendiri selaku pengguna barang dan jasa. 



 

 

Dalam pelakasanaan pengadaan berlangsung sering terjadi pengguguran peserta 

pelelangan secara sepihak yang dilakukan oleh panitia pelaksanaan pengadaan dengan 

mencari kesalahan-kesalahan baik secara administrasi maupun teknis. Sesuai dengan 

pasal 39 ayat (1) Peraturan Presiden nomor 16 tahun 2018 metode pemilihan penyedia 

Barang/Pekerjaan Kontruksi/Jasa Lainnya dilakukan dengan  :  

a. system nilai digunakan untuk memperhitungkan penilaian teknis dan harga; 

b. penilaian biaya selama umur ekonomis untuk memperhitungkan factor ekonomis, 

harga , biaya operasional , pemeliharaan , dan nilai sisa jangka waktu operasi tertentu; 

c. harga terendah adalah dasar penetapan pemenang di antara penawaran yang 

memenuhi persyaratan teknis. 

Pada Pada tahun 2020 terjadi pengguguran dan penyanggahan dari pihak 

penyedia kepada panitia pelaksanaan lelang yang menyebabkan pelelangan ulang untuk 

3 paket pekerjaan jalan secara bersamaan , karena pada kenyataannya sering kali dalam 

tender pihak penyedia digugurkan dalam hal teknis maupun non teknis , hal teknis yang 

dimaksud  yaitu pada metode pelaksanaan beserta dukungan-dukungan yang dibutuhkan 

seperti dukungan alat dan dukungan amp (alat pencampuran aspal) padahal jika dilihat 

sesuai dengan persyaratan dalam penawaran tersebut sudah mencangkup sesuai aturan 

dan dalam segi harga dapat menjadi pemenang.Didalam peraturan yang sudah ada harga 

terendah adalah patokan untuk menjadi pemenang,hal inilah yang dianggap pihak 

penyedia pengguguran yang tidak transparan tidak sesuai aturan yang sudah dibuat oleh 

panitia pengadaan barang dan jasa. 

Digugurkannya pihak penyedia yang tidak puas dengan alasan panitia pengadaan 

melakukan pengguran , penyedia boleh mengajukan sanggahan kepada Pengguna 



 

 

Anggaran (PA) maupun kelompok pengguna anggaran (KPA) , jika dalam hal ini 

sanggahan pihak penyedia bisa diterima oleh Pengguna Anggaran (PA) maupun 

kelompok pengguna anggaran (KPA) lelang akan dibatalkan dan akan dilelangkan 

ulang. 

Tindakan yang bisa mengakibatkan persaingan tidak sehat adalah 

persekongkolan dalam tender, salah satu kegiatan yang dilarang oleh UU No. 5 Tahun 

1999 pasal 22 bahwa “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk 

mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan 

terjadinya persaingan usaha tidak sehat’’. 

Kolusi bersama pada saat tender dapat terjadi melalui kesepakatan-kesepakatan, 

baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Kolusi atau persekongkolan bertujuan untuk 

membatasi penyedia yang berpotensi dalam persaingan menentukan pemenang tender. 

Bisa terjadi di setiap tahapan proses tender, dari perencanaan dan pembuatan persyaratan 

oleh pelaksana atau panitia tender, penyesuaian dokumen tender antara peserta tender, 

hingga pengumuman tender. 

Adapun Tugas dari Panitia Pelaksanaan Lelang sebagaimana  tercantum  dalam 

Pasal 8 huruf e Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018, yaitu :
 
 

a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia; 

b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan Penyedia untuk katalog 

elektronik; dan 

c. menetapkan pemenang pemilihan/Penyedia untuk metode pemilihan: 



 

 

1. Tender/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Barang/Pekerjaan 

Konstruksi/Jasa Lainnya dengan nilai Pagu Anggaran paling banyak 

Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); dan 

2. Seleksi/Penunjukan Langsung untuk paket Pengadaan Jasa Konsultansi dengan 

nilai Pagu Anggaran paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah). 

d. Pokja Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan 3 (tiga) orang. 

e. Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan Penyedia, anggota Pokja 

Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditambah sepanjang berjumlah 

gasal. 

f. Pokja Pemilihan dapat dibantu oleh tim atau tenaga ahli. 

Komisi Pengawasan Persaingan Usaha mempunyai wewenang menjatuhkan 

sanksi berupa sanksi administratif, sebagimana dimaksud dalam pasal 47 UU Nomor 5 

Tahun 1999,sebagai berikut :
  

1. Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku 

usaha yang melanggar ketentuan Undang-undang ini. 

2. Tindakan administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat berupa: 

a. penetapan pembatalan perjanjian sebagamana dimaksud dalam Pasal 4 sampai 

dengan Pasal 13, Pasal 15, dan Pasal 16; dan atau 

b. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan integrasi vertikal sebagaimana 

dimaksud dalam Pasal 14; dan atau 

c. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan kegiatan yang terbukti 

menimbulkan praktek monopoli dan atau menyebabkan persaingan usaha tidak 

sehat dan atau merugikan masyarakat; dan atau 



 

 

d. perintah kepada pelaku usaha untuk menghentikan penyalahgunaan posisi 

dominan; dan atau 

e. penetapan pembatalan atas penggabungan atau peleburan badan usaha dan 

pengambilalihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28; dan atau 

f. penetapan penibayaran ganti rugi; dan atau 

g. pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) 

dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.000,00 (dua puluh lima miliar rupiah). 

  

Jika dalam hal yang melakukan pelanggaran adalah  semua pejabat yang 

melaksanakan dalam proses pelaksanaan pengadaan barang dan jasa seperti 

PPK/Kelompok Kerja ULP/Pejabat Pengadaan yang notabene nya adalah berstatus 

pegawai negeri, jika ditetapkan telah melakukan pelanggaran seperti tidak belakukan 

tahapan proses pengadaan yang telah diatur atau melakukan kecurangan atau 

penyalahgunaan wewenang  dalam proses pengadaan barang dan jasa, diberlakukan 

sanksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Pasal 82 Nomor 16 tahun 2018 yaitu 

berupa sanksi adminitratif seperti teguran , penundaan kenaikan pangkat, pembebasan 

dari jabatan , dan pemberhentian dan sanksi hukuman disiplin ringan , berat dan sedang, 

kemudian jika penyedia didapati terdapat konspirasi pada saat proses pelaksanaan lelang 

sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Pasal 80 ayat (3) Nomor 16 tahun 2018 akan 

diberikan sanki digugurkan, penghentian sementara, penurunan pencantuman dan 

blacklist yang artinya tidak bisa mengikuti tender lagi dikabupaten pati.
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 Dengan adanya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, diharapkan pelaksanaan 

tender pengadaan barang dan jasa diselenggarakan dengan sehat, bebas korupsi, kolusi, 

dan nepostisme. Selain itu salah satu upaya mewujudkan pelaksanaan pengadaan barang 

dan jasa, Pemerintah menetapkan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 

Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pembentukan peraturan ini bertujuan agar 

pengadaan barang/jasa instansi Pemerintah dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien, 

dengan prinsip persaingan yang sehat, transparan, terbuka, dan perlakuan adil dan layak 

bagi semua pihak yang terkait. 

 Mengingat  pelaksanaan  Pengadaan  Barang/Jasa   di Dinas  Pekerjaan Umum  

dan Penataan  Ruang  Kabupaten  Pati Berdasarkan  uraian  tersebut    guna  mengambil  

tema penelitian  hukum tentang pelaksanaan  lelang umum tender dalam pengadaan  

barang dan jasa  pemerintah  berdasarkan  Peraturan  Presiden  Nomor  16 Tahun  2018 

yang dilakukan diadakan oleh salah satu instansi pemerintahan. dari hal tersebut, 

maka penulis tertarik   untuk   mengadakan  penulisan    hukum   dengan   judul    :   

"PENGGUGURAN PENAWARAN PADA PROSES LELANG DALAM 

PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA DI DINAS PEKERJAAN 

UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN PATI’’ 

B. Perumusan Masalah 

1. Mengapa Dalam Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Terjadi Pengguguran 

Penawaran Tanpa Transparansi Kesalahan pada proses lelang?  

2. Bagaimanakah Penyelesaian Proses Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa di Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati jika Panitia Pelaksanaan Lelang 

menyalahgunakan Wewenangnya?  



 

 

C. Tujuan Penelitian  

1. Untuk mengetahui mengapa Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Terjadi 

Pengguguran Penawaran Tanpa Transparansi Kesalahan sebagai salah satu asas lelang? 

2. Untuk mengetahui dan memahami Penyelesaian Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa 

Jika Terjadi Penyalahgunaan Wewenang oleh Panitia Pelaksanaan Lelang di Dinas 

Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Pati ?  

D. Kegunaan Penelitian  

Penelitian mengenai Pengguguran Penawaran Pada Proses Lelang Pada Pelaksanaan 

Pengadaan Barang Dan Jasa Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten 

Pati , ini diharapkan dapat memberi manfaat atau kegunaan secara teoritis dan praktis. 

1. Kegunaan Teoritis 

  Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pada 

pengembangan dan kemajuan dibidang ilmu pengetahuan khususnya ilmu Hukum 

Adminitrasi Negara. 

2. Kegunaan Praktis 

  Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangan pemikiran, 

terutama kepada Pengguguran Penawaran Pada Proses Lelang Pada Pelaksanaan 

Pengadaan Barang Dan Jasa Di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten 

Pati. 

E. Sistematika Penulisan 

Penulisan skripsi ini terbagi dalam 5 (lima) bab, dimana masing-masing bab 

terdapat keterkaitannya. Masing – masing bab diuraikan ke dalam sub – sub bab, 

sebagaimana diuraikan di bawah ini : 



 

 

BAB I merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, permasalahan, 

tujuan penelitian, kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan. 

BAB II mengemukakan mengenai tinjauan pustaka yang terdiri dari kajian teoritis 

yang berguna untuk acuan melakukan pembahasan terhadap pokok permasalahan, yang 

terdiri dari sub – sub bab yakni tentang Pelaksanaan, Pengadaan Barang dan Jasa, Pekerjaan 

Jalan. 

BAB III menjelaskan tentang metode penelitian yang terdiri dari metode 

pendekatan, spesifikasi penelitian, metode pengumpulan data, metode penentuan sampel, 

metode pengolahan dan penyajian data, serta metode analisis data. 

BAB IV memuat tentang hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan inti dari 

skripsi ini yang meliputi pengguguran penawaram pada proses lelang dalam pelaksanaan 

pengadaan barang dan jasa di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten pati. 

BAB V merupakan penutup dari skripsi ini yang berisi kesimpulan dari hasil 

penelitian dan pembahasan tentang topik penelitian. Berdasarkan kesimpulan ini, penulis 

akan memberikan saran yang diharapkan bermanfaat bagi pihak – pihak yang terkait 

dengan pengguguran penawaram pada proses lelang dalam pelaksanaan pengadaan barang 

dan jasa di dinas pekerjaan umum dan penataan ruang kabupaten pati. 

 

 

 

 

 

 


